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Wzrost NAV w połączeniu z sowitą dywidendą 
 

Rozpoczynamy pokrywanie Echo Investment z rekomendacją Akumuluj i 
ceną docelową PLN 4.89 na akcję, co implikuje 19.3% potencjał wzrostu.  
 

Mając na względzie oczekiwaną kontynuację strategii wybuduj-i-sprzedaj w 
odniesieniu do projektów komercyjnych spółki, nie spodziewamy się aby w 
najbliższych latach Echo wyróżniało się ‘na plus’ na tle porównywalnych podmiotów 
notowanych na GPW (GTC, Capital Park Group) pod względem dynamiki zysków 
netto – nasze prognozy na poziomie PLN 307mln w 2019p (+1% r/r), PLN 221mln (-
28% r/r) w 2020p oraz PLN 223mln (+1% r/r) w 2021p.   
 

Podkreślamy jednakże, że biorąc pod uwagę ostatnią sprzedaż aktywów, 
zabezpieczone wyjście z kolejnych dwóch nieruchomości pracujących oraz nasze 
oczekiwania co do dalszego upłynniania projektów w realizacji/ planach po ich 
ukończeniu (zgodnie ze wspomnianą wyżej strategią), oraz relatywnie komfortową 
sytuację płynnościową spółki (gotówka i jej ekwiwalenty na poziomie blisko PLN 
548mln, relacja długu netto-do-aktywów wynosząca 21% na koniec I kw. 2019), 
oczekujemy, iż Echo nie powinno napotkać istotnych trudności z kontynuacją 
wypłacania ponadprzeciętnych (na tle sektora) dywidend w 2019p/2020p/2021p 
(stopy dywidendy implikowane przez nasze prognozy na poziomie 11/11/8% w 
poszczególnych latach), przy jednoczesnym wypełnianiu planu inwestycyjnego w 
odniesieniu do nowych projektów, jak i uzupełniania banku ziemi. 
  

Ponadto, pomimo iż zakładamy, że Echo będzie sowicie dzielić się zyskami ze 
swoimi akcjonariuszami, prognozujemy, że spółka będzie jednocześnie w stanie 
generować wzrost wartości aktywów netto (NAV) w latach 2018-2021p w 
średniorocznym tempie szacowanym na 4.5% (CAGR) do PLN 4.11 na akcję na 
koniec roku 2021p. Wspomniane powyżej, pozytywne czynniki nie wydają nam się 
w pełni uwzględnione w obecnej cenie akcji spółki.   

PLN mn 2018 2019e 2020e 2021e

Przychody 713.0 754.8 684.5 785.9

EBITDA 407.9 389.2 308.1 295.1

EBIT 404.5 385.6 304.4 291.3

Zysk netto dla jedn. dominującej 305.4 306.8 220.6 222.8

Zysk na akcję (PLN) 0.74 0.74 0.53 0.54

Zysk gotówkowy na akcję (PLN) 0.73 0.73 0.53 0.53

Wartość księgowa na akcję (PLN) 3.62 3.92 4.01 4.20

Dywidenda na akcję (PLN) 1.00 0.44 0.45 0.35

EV/EBITDA (x) 6.4 7.5 9.4 9.1

P/E (x) 5.5 5.5 7.7 7.6

P/CE (x) 5.6 5.6 7.8 7.7

Stopa dywidendy 24.4% 10.8% 10.9% 8.5%

Zmiana kursu 12M 6M 3M 1M

w PLN -7.4% 22.4% 6.2% 12.9%

Cena akcji (PLN) na zamknięciu w dniu 4.100 Reuters ECH.WA Akcje w wolnym obrocie 21%

Liczba akcji (mn) 413 Bloomberg ECH PW Główni akcjonariusze: POG RE (56%)

Wartość rynkowa (PLN mn) 1 692 Dzień dywidendy 2019-12-30 NN OFE (13%)

Wartość przedsiębiorstwa (PLN mn) 2 628 Cena docelowa 4.890 Strona internetowa: www.echo.com.pl

Analityk: 

Cezary Bernatek 
+48 22 330 6256 
cezary.bernatek@erstegroup.com 
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Model biznesowy i strategia 
 

Echo Investment jest jednym z największych polskich deweloperów, realizującym 
inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: biurowym, centrów handlowych 
oraz mieszkaniowym. Spółka skupiona jest wyłącznie na rynku polskim. Buduje 
obecnie w siedmiu głównych aglomeracjach kraju: Warszawie, Trójmieście, 
Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach, Krakowie oraz Łodzi.  
 

Echo koncentruje się na działalności deweloperskiej – począwszy od zakupu ziemi, 
uzyskaniu wymaganych pozwoleń administracyjnych, przygotowaniu projektu, 
poprzez pozyskanie finansowania, budowie, wynajmie, aż po sprzedaż gotowych 
inwestycji. Strategia rentownego wzrostu firmy zakłada, iż w perspektywie 
najbliższych lat będzie ona należeć do czołówki deweloperów w każdym z trzech 
wspomnianych wyżej sektorów rynku nieruchomości, zaś duża skala działalności 
pozwoli na optymalizację wykorzystania zasobów.   
 

Elementem strategii spółki jest współpraca ze sprawdzonymi partnerami, która 
tworzy obustronne synergie. Współpraca ułatwia zwiększenie skali operacji, 
przyspiesza realizację inwestycji, jednocześnie ograniczając ryzyka. Echo zakłada 
kontynuację wchodzenia z partnerami we wspólne projekty wymagające większego 
zaangażowania finansowego, świadczenie usług (deweloperskich, planistycznych, 
wynajmu), jak również pierwszeństwo w zakupie na rynkowych warunkach 
gotowych aktywów. Warty podkreślenia jest fakt, iż wszystkie istotne umowy z 
partnerami są dyskutowane i aprobowane przez Radę Nadzorczą. 
 

Kluczowym elementem strategii Echo, a jednocześnie wyróżnikiem na tle 
bezpośrednich konkurentów notowanych na GPW, jest realizacja dużych, 
wielofunkcyjnych i miastotwórczych projektów – umiejętność poparta wieloletnim 
doświadczeniem w trzech sektorach nieruchomości. Dzięki temu spółka może 
kupować większe tereny, których cena jednostkowa cena jest relatywnie atrakcyjna, 
a konkurencja kupujących znacznie mniejsza. Ponadto, łączenie funkcji pozwala na 
elastyczne planowanie, szybsze zakończenie projektu oraz kompleksowe 
zagospodarowanie przestrzeni miejskiej. 
 

W kwietniu 2017 roku Echo podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia polityki 
dywidendowej. Według niej, z zysku za 2018 rok oraz lata kolejne Zarząd spółki 
będzie rekomendował wypłatę w wysokości do 70% skonsolidowanego zysku netto 
Grupy Kapitałowej, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Przy 
rekomendacji wypłaty dywidendy, brana będzie pod uwagę aktualna i 
przewidywana kondycja finansowa firmy oraz strategia rozwoju.  
 

Akcjonariat 
 

Struktura akcjonariatu na 30 maja 2019 

 
źródło: Echo Investment 

  

PIMCO-Oaktree-
Griffin RE
55.96%

NN OFE
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AVIVA OFE
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Nicklas Lindberg 
(CEO)
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Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce oraz CEE 
 
Oczekiwane utrzymanie wysokich wolumenów transakcji 
nieruchomościowych w regionie CEE w krótkim terminie wsparciem dla stóp 
kapitalizacji; średnioterminowa perspektywa bardziej wymagająca  
 
Wolumen transakcji w obszarze nowoczesnych nieruchomości komercyjnych w 
regionie CEE był w wyraźnym trendzie wzrostowym od kilku lat, odnotowując 
kolejny historyczny rekord na poziomie blisko EUR 13bln w 2018 roku, według 
JLL. Biorąc pod uwagę oczekiwane obawy inwestorów o spowolnienie 
gospodarcze w Europie, jak również globalne ryzyka geopolityczne oraz mając na 
względzie rekordową bazę z roku ubiegłego, jak i limitowaną dostępność produktu 
na sprzedaż na niektórych rynkach regionalnych, nie spodziewamy się aby 
bieżący rok przyniósł kontynuację wspomnianych zwyżek. Podkreślamy jednakże, 
iż nie oczekujemy wyraźnego spadku w tej materii w roku 2019p, co powinno 
pozwolić na utrzymanie stóp kapitalizacji w Polsce, Czechach i na Węgrzech na 
poziomach zbliżonych do obecnych historycznych minimów co najmniej w 
perspektywie kilku kolejnych kwartałów. Średnioterminowe perspektywy, wraz z 
potencjalnym zacieśnieniem polityki monetarnej EBC oraz spodziewanym 
spowolnieniem gospodarczym, są bardziej wymagające. Na ten moment, 
zakładamy jednak jedynie nieznaczną dekompresję yield’ów nieruchomościowych 
w regionie CEE w latach 2020p-2021p. 
 
Według danych JLL, 2018 rok przyniósł wzrost wolumenu transakcji 
inwestycyjnych na rynku nowoczesnych nieruchomości komercyjnych w regionie 
CEE o 11% r/r do EUR 13.23bln. Największa kontrybucja, stanowiąca 54% 
całości wolumenu w tym okresie, pochodziła z rynku polskiego, gdzie wartość 
obrotu wyniosła niespotykane do tej pory EUR 7.2bln (EUR 5.05bln w 2017 roku). 
Kolejne były Czechy, z wolumenem na poziomie EUR 2.51bln w 2018 roku (19% 
całości w rejonie CEE), co potwierdziło, że obydwa rynki są nadal w centrum 
zainteresowania inwestorów. Transakcje zrealizowane w miastach regionalnych 
ponownie stanowiły istotną część wolumenu zrealizowanego w Polsce w ubiegłym 
roku, szczególnie w segmencie biurowym. Podmioty zagraniczne utrzymały 
prymat najbardziej aktywnej grupy inwestorów w regionie CEE w 2018 roku, na 
czele z funduszami ze Stanów Zjednoczonych oraz RPA. 
 
Warto podkreślić, że 2018 rok był wyjątkowy dla polskiego rynku transakcyjnego 
w obszarze nieruchomości komercyjnych co najmniej pod kilkoma względami – 
przyniósł on wyraźna kompresję stóp kapitalizacji dla aktywów najlepszej klasy, 
zarówno w segmencie biurowym jak i handlowych oraz logistycznym. Zawartych 
zostało bez mała 100 transakcji, z uwzględnieniem największej w historii kraju 
portfelowej transakcji w segmencie handlowym (około EUR 1.0bln). Przyniósł on 
najwyższą do tej pory ogólną liczbę transakcji portfelowych zrealizowanych w 
jednym roku w segmencie magazynowym (7 transakcji) oraz historyczne maksima 
wartościowe w głównych segmentach: EUR 2.75bln w segmencie biurowym oraz 
EUR 2.47bln w handlowym.  
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Wolumen transakcji inwestycyjnych na rynku CEE w 
2012-19p 

Podział transakcji inwestycyjnych pod względem 
pochodzenia nabywcy w I połowie 2018  

  
źródło: JLL, CBRE                                                         *prognoza JLL  źródło: CBRE 

 
O ile wspomniane powyżej oczekiwane obawy o spowolnienie gospodarcze w 
Europie oraz globalne ryzyka geopolityczne (głównie tarcia na linii USA-Chiny), 
nie będą w naszej ocenie wspierać rynku transakcji nieruchomościowych w 
regionie CEE w bieżącym roku, mając na względzie: i) spodziewane utrzymanie 
stóp procentowych w Strefie Euro na obecnym poziomie co najmniej do połowy 
przyszłego roku (teza zgodna z najświeższą retoryką ECB oraz wspierana mało 
imponującymi perspektywami makroekonomicznymi dla wybranych krajów 
Europu Zachodniej), a co za tym idzie utrzymanie wyraźnej różnicy pomiędzy 
poziomem stóp kapitalizacji dla nowoczesnych nieruchomości komercyjnych w 
CEE oraz stopami zwrotu z obligacji skarbowych w Strefie Euro, ii) fakt, iż stopy 
kapitalizacji nieruchomości w krajach starej Unii są obecnie na rekordowo 
niskich poziomach, co sugeruje, że inwestorzy mogą być nadal skłonni do 
poszukiwania okazji zakupowych na rynkach oferujących połączenie bardziej 
atrakcyjnych stóp zwrotu, jednocześnie charakteryzujących się relatywną 
stabilnością i bezpieczeństwem, jak Polska, Czechy oraz Węgry, iii) wciąż 
przyzwoite perspektywy makro dla większości krajów CEE w nadchodzących 
kilku kwartałach (z uwzględnieniem Polski), gdzie wzrost gospodarczy powinien 
przewyższać ten spodziewany do zaobserwowania w krajach Europy 
Zachodniej, spodziewamy się utrzymania solidnego popytu na topowe aktywa 
biurowe, handlowe oraz logistyczne w regionie w perspektywie nadchodzących 
kwartałów.  
 
Nasza teza zdaje się być podparta prognozami JLL w tej kwestii – na bazie 
planowanych do zrealizowania transakcji w roku 2019, konsultant prognozuje 
całoroczny wolumen transakcji na rynku nowoczesnych nieruchomości 
komercyjnych w CEE na poziomie około EUR 11bn, poniżej ubiegłorocznego 
wyniku, ale nadal bardzo solidny w kontekście historycznym.   
 
To finalnie powinno stanowić wsparcie dla stóp kapitalizacji na rynku 
nieruchomości biurowych oraz handlowych w Europie Środkowo-Wschodniej. 
Podkreślamy jednak, iż perspektywy te są w naszej ocenie nieco zróżnicowane 
skupiając się na poszczególnych rynkach regionalnych. I tak, pomimo iż 
oczekujemy, że topowe aktywa biurowe oraz handlowe zlokalizowane w Polsce, 
Czechach i na Węgrzech nadal stanowić będą pierwszy wybór inwestorów 
zainteresowanych ekspozycja na CEE, stopy zwrotu z tych nieruchomości 
sięgnęły pod koniec 2018 swoich historycznych minimów i nie widzimy obecnie 
miejsca na ich dalszy spadek w roku bieżącym. Dodatkowo, skupiając się na 
Polsce, minimalny podatek od nieruchomości biurowych oraz handlowych, 
obowiązujący od początku 2018 roku (0.035% na miesiąc od wartości aktywa 
wartego powyżej EUR 10m), dodatkowo nie pomoże w tej kwestii.  
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Jednocześnie podkreślamy, iż nie pokazując wyraźnej kompresji w ostatnich 
12M oraz biorąc pod uwagę wyraźny spread w porównaniu ze stopami w CE3, 
yield’y nieruchomościowe w Rumuni, Serbii czy Bułgarii mają w naszej ocenie 
potencjał do dalszych spadków w 2019p roku (oczekujemy kompresji rzędu 10-
15 punktów bazowych w okresie).  
 

Obecne stopy kapitalizacji w regionie CEE w 
historycznym kontekście (koniec-2018) 

Średnie stopy kapitalizacji dla topowych nieruchomości 
biurowych  

  
źródło: CBRE  źródło: C&W, BBG, Knight Frank, Erste Group Research  

 
W perspektywie średnioterminowej, biorąc pod uwagę potencjalne zacieśnienie 
polityki EBC, jak również oczekiwane spowolnienie gospodarcze w regionie, 
spodziewamy się iż stopy kapitalizacji na rynku nowoczesnych nieruchomości 
komercyjnych w CEE ulegną dekompresji. Jednakże, jako w naszym obecnym 
scenariuszu bazowym nie spodziewamy się aby polityka monetarna w Strefie 
Euro uległa istotnej zmianie (o ile flagowane zakończenie luzowania ilościowego 
sugeruje zmianę kierunku banku, zakumulowane oszczędności powinny 
utrzymać stopy procentowe na relatywnie niskim poziomie w najbliższych 
latach)  oraz nie oczekujemy twardego lądowania w odniesieniu do sytuacji 
makro w Europie, spodziewamy się jedynie umiarkowanej zwyżki stóp 
kapitalizacji aktywów biurowych oraz handlowych, a mianowicie prognozujemy 
wzrost o średnio 10-15 punktów bazowych oraz kolejne 15-25 punktów 
bazowych dla nieruchomości zlokalizowanych w CE3 w latach 2020p oraz 
2021p. Nasze oczekiwania w tej kwestii wydają się być poparte prognozą CBRE 
na lata 2019-2023p (wykres poniżej).   

 
Rentowność topowych projektów biurowych w UE oraz rentowność 10-cio 
letnich obligacji skarbowych w euro w latach 2001-2023p 

 

źródło: CBRE 
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Krótkoterminowe perspektywy dla biurowych stawek czynszowych na 
głównych rynkach regionu CEE wciąż dobre; nieznaczna presja, związana z 
oczekiwanym spowolnieniem gospodarczym, oczekiwana w średnim terminie  
 

Większość stolic krajów w regionie CEE, w tym Warszawa, odnotowało silny 
popyt na nowoczesną powierzchnię biurową w roku 2018 i oczekujemy, iż będzie 
on nadal solidny w najbliższych kwartałach, co skutkować będzie utrzymaniem 
wskaźników powierzchni niewynajętej na relatywnie niskich poziomach (w 
kontekście historycznym). Spodziewamy się, iż będzie to konsekwencją dalszego 
rozwoju sektora usług biznesowych (SSC, BPO, R&D; pracownicy z Ukrainy, 
Włoch, Hiszpanii oraz Indii zapełniać będą w pewnym stopniu lukę podażową) w 
regionie, jak również kontynuacją ekspansji międzynarodowych korporacji oraz 
rodzimych firm (głównie z sektora IT, medialnego i finansowego), oraz jednostek 
publicznych (widoczny trend przenoszenia siedzib do nowoczesnych biurowców w 
celu zwiększenia atrakcyjności zatrudnienia), jak i najemców biur klasy C ( 
głównie z tytułu rosnących wymagań po stronie pracowników) oraz dynamicznym 
rozwojem operatorów biur co-workingowych (trend głównie zauważalny obecnie w 
Polsce), co łącznie powinno być wspierane nadal relatywnie dynamicznym 
wzrostem gospodarczym w regionie, w połączeniu z ugruntowanym zaufaniem do 
głównych rynków biurowych w CEE. Podkreślamy jednak, że perspektywy 
kształtowania się stawek czynszowych na rynkach biurowych stolic 
poszczególnych krajów nieco się od siebie różnią w naszej ocenie, co 
podyktowane jest między innymi obecnym poziomem pustostanów oraz 
oczekiwaną wielkością podaży nowej powierzchni mającej trafić na konkretne 
rynki.  
 
Wraz z wyraźnie spadającymi wskaźnikami powierzchni niewynajętej w regionie w 
ostatnich kilku latach, do obecnych jednocyfrowych poziomów, spodziewanym 
utrzymaniem silnego popytu na nową powierzchnię oraz oczekując, iż jej podaż 
nie ulegnie wyraźnemu wzrostowi w perspektywie 6-12M, efektywne stawki 
czynszowe w segmencie nowoczesnych biur w Warszawie, Budapeszcie oraz 
Belgradzie będą w naszej ocenie kontynuowały lekkie wzrosty w nadchodzących 
kwartałach. Bardziej precyzyjnie, prognozujemy iż wzrosną one średnio o 2-3% 
(efektywne) w 2019p roku.  
 
Jednocześnie oczekujemy, że efektywne czynsze w nowoczesnych biurowcach 
zlokalizowanych w Bukareszcie i Sofii utrzymają się w bieżącym roku na 
poziomach zbliżonych do tych, które obserwowane były w 2018 – głównie z uwagi 
na relatywnie wysoką podaż nowej powierzchni oczekiwaną do wejścia na te rynki 
w najbliższych kwartałach i pomimo oczekiwanego utrzymania mocnego popytu w 
segmencie.      
 
Podobnej sytuacji spodziewamy się w odniesieniu do większości rynków 
biurowych głównych polskich aglomeracji (z wyłączeniem Warszawy). Patrząc na 
osiem największych miast regionalnych kraju w perspektywie zagregowanej, fakt 
iż podaż nowej powierzchni biurowej wchodząca na te rynki była absorbowana 
przez relatywnie silny popyt w roku 2018 (645 tyś. mkw nowej powierzchni 
biurowej wynajęte w tym okresie; korespondująca podaż na poziomie 511 tyś. 
mkw, według statystyk JLL), rok ten przyniósł jedynie nieznaczny spadek 
wskaźnika powierzchni niewynajętej, do 8.4% na koniec okresu. Co za tym idzie, 
stawki czynszowe w segmencie pozostały na niezmienionym poziomie w 
większości przypadków – 2018 rok przyniósł ich nieznaczny wzrost r/r jedynie w 
przypadku Katowic oraz Łodzi. W perspektywie najbliższych kwartałów, pomimo 
iż spodziewamy się kontynuacji relatywnie silnego popytu na nowoczesną 
powierzchnię biurową w głównych polskich ośrodkach regionalnych,  rynki te 
spotkają się z oczekiwaną istotną skalą nowej podaży – 900 tyś. mkw 
nowoczesnej powierzchni obecnie w trakcie realizacji, co finalnie skłania nas ku 
oczekiwaniu płaskich stawek czynszowych w segmencie w bieżącym roku.       
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W perspektywie średnioterminowej, oczekujemy iż rynki biurowe w regionie 
CEE utrzymają swoją główną przewagę konkurencyjną w stosunku do Europy 
Zachodniej, którą stanowi dostępność wysoce wykwalifikowanej kadry 
pracowniczej w połączeniu z relatywnie atrakcyjnymi poziomami 
wynagrodzenia. Mając jednakże na względzie oczekiwane spowolnienie 
gospodarcze w Europie oraz relatywnie wysoką podaż nowej powierzchni 
biurowej, która ma trafić na rynki CEE w nadchodzących latach, konserwatywnie 
prognozujemy spadek średnich stawek czynszowych na większości głównych 
rynków biurowych Europy Środkowo-Wschodniej o średnio 2-4% w latach 
2020p-2021p. Zakładamy przy tym, iż Warszawa, Budapeszt oraz Belgrad 
odnotują spadki z dolnego rzędu nakreślonego przedziału. Podkreślamy 
jednocześnie, iż na ten moment nie bierzemy pod uwagę ewentualnego 
osłabienia popytu na powierzchnię biurową w Polsce z tytułu potencjalnego 
wzrostu kosztów zatrudnienia a kraju począwszy od 2020 roku – co mogłoby 
być związane z hipotetycznym zniesieniem limitu 30-sto krotności składki ZUS – 
temat ponownie dyskutowany przez władze.    

 
Wskaźniki pustostanów na rynku biurowym Stawki czynszowe w topowych aktywach biurowych 

  
źródło: CBRE, JLL, Cooliers  źródło: C&W, Cooliers, JLL  

 
Polskie miasta regionalne – park biurowy oraz stopy 
pustostanów na koniec 2018 roku 

Indeks stawek czynszowych dla topowych aktywów 
biurowych w Europie (EUR/mkw/pa) 

  
źródło: JLL                                     źródło: JLL 
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Faza cyklu na rynkach biurowych na koniec 2018 roku Stawki czynszowe dla topowych aktywów biurowych 
w polskich miastach regionalnych na koniec 2018 
roku (EUR/mkw/miesiąc) 

 
 

źródło: JLL źródło: Cooliers, JLL  
 

Stawki czynszowe w topowych nieruchomościach handlowych na głównych 
rynkach CEE stabilne w perspektywie najbliższych kwartałów; presja z tytułu 
dynamicznego rozwoju e-commerce oraz spodziewanego spowolnienia 
gospodarczego w dłuższym terminie  
 

Stawki czynszowe w wiodących nowoczesnych nieruchomościach handlowych w 
stolicach CEE nie uległy istotnym zmianom w 2018 roku (wyjątkiem była Praga, 
gdzie odnotowany został nieznaczny wzrost) i podobnej sytuacji spodziewamy się 
w roku bieżącym oraz w perspektywie roku 2020p. Oczekujemy takiego 
scenariusza jako wypadkowej zakładanej przez nas kontynuacji solidnego popytu 
konsumpcyjnego w regionie w najbliższych kwartałach, w połączeniu z 
umiarkowaną podażą nowej powierzchni w segmencie na większości głównych 
rynków Europy Środkowo-Wschodniej oraz pomimo zakładanego dalszego 
dynamicznego wzrostu sprzedaży internetowej, szczególnie w sektorze 
odzieżowym.    
 

Mając na względzie wciąż relatywnie solidne perspektywy makroekonomiczne, jak 
również niskie stopy bezrobocia oraz dynamicznie rosnące płace, oczekujemy, że 
konsumenci w CEE będą skłonni dalej zwiększać swoje wydatki w 
nadchodzących kwartałach, a region wciąż stanowił będzie naturalny kierunek 
ekspansji sieci handlowych (w szczególności w sektorze spożywczym oraz 
zdrowie i uroda). Jednocześnie, zgodnie z oczekiwaniami konsultantów rynku 
nieruchomości, główne rynki Europy Środkowo-Wschodniej charakteryzować się 
będą umiarkowana podażą nowej powierzchni handlowej, zaś poziomy 
pustostanów dla topowych aktywów w stolicach CEE znajdują się na relatywnie 
niskim poziomie. Podkreślamy jednak, iż jednocześnie spodziewamy się 
kontynuacji dynamicznego rozwoju e-commerce w regionie, co stanowić będzie w 
naszej ocenie przeciwwagę skłaniającą nas do prognozowania płaskich stawek 
czynszowych dla większości klas aktywów handlowych w większości stolic 
regionu CEE w latach 2019p-2020p, przed prognozowanym spadkiem o średnio 
2-3% r/r w 2021p, głównie z uwagi na zakładane spowolnienie gospodarcze.   
 

W przypadku siedmiu głównych polskich aglomeracji (z pominięciem Warszawy) 
również oczekujemy relatywnie niskiej aktywności w obszarze podaży nowej 
powierzchni handlowej w najbliższych kwartałach – jedynie około 300 tyś. mkw 
spodziewane do ukończenia w bieżącym roku (niecałe 2% całkowitego zasobu 
nowoczesnej powierzchni handlowej w kraju na koniec 2018 roku, według 
szacunków CBRE).  
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W połączeniu z relatywnie wysokimi wskaźnikami wynajęcia (średni poziom 
wakatów dla siedmiu rynków regionalnych na poziomie 3.7% na koniec 2018 
roku, według JLL) oraz rosnącymi wydatkami konsumentów, stawki czynszowe w 
tych lokacjach również powinny w naszej ocenie nie podlegać istotnym zmianom 
w perspektywie krótko-średnioterminowej. Podkreślamy jednak, iż taki scenariusz 
dotyczyć będzie topowych aktywów w segmencie. Jednocześnie spodziewamy 
się, iż właściciele drugorzędnych centrów narażeni będą na umiarkowane spadki 
stawek czynszowych w okresie.   
 
Warto podkreślić, iż zakaz handlu w niedzielę, który funkcjonuje w Polsce od 
ponad roku, odbił się w negatywny sposób na wskaźnikach odwiedzalności 
stacjonarnych centrów handlowych w ostatnich kwartałach, jednak w stopniu 
mniejszym, niż pierwotnie zakładany przez ekspertów rynkowych. Ponadto, 
pomimo spadku wskaźników odwiedzalności, w wielu lokalizacjach nieznacznemu 
zwiększeniu uległ obrót, co wskazywałby jakoby dynamiczny rozwój konsumpcji 
prywatnej w kraju dawał nowoczesnym aktywom handlowym możliwości absorbcji 
znacznej części negatywnych skutków zakazu.  
  

Zasób nowoczesnej powierzchni handlowej (tyś. mkw) 
oraz nasycenie (mkw/1,000 mieszkańców) na koniec 
2018  

Nasycenie powierzchnią centrów handlowych  
(mkw/1,000 mieszkańców) oraz wskaźniki pustostanów 
w głównych PL miastach na koniec 2018 

  
źródło: JLL, Cooliers źródło: JLL, PRRF  

 
Topowe stawki czynszowe dla butiku handlowego o 
powierzchni 100-200mkw (EUR/mkw/msc.) w 4 kw. 2018 

 

 

 

źródło: CBRE, JLL   
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Przypadek inwestycyjny – prognozy finansowe  

Strategia wybuduj-i-sprzedaj odnośnie projektów komercyjnych skutkuje 
relatywnie mało imponującą perspektywą dla zysku netto w 2019p-21p… 

Biorąc pod uwagę oczekiwaną kontynuację strategii wybuduj-i-sprzedaj w 
odniesieniu do będących w trakcie realizacji oraz planowanych projektów 
komercyjnych Echo Investment, jak również mając na względzie nasze stosunkowo 
konserwatywne założenia co do spodziewanego kształtowania się stawek 
czynszowych oraz stóp kapitalizacji dla nowoczesnych nieruchomości biurowych 
oraz handlowych w Polsce w średnim terminie, oraz pomimo spodziewanego 
rozwoju dywizji mieszkaniowej spółki (oddania mieszkań przez Echo estymowane 
na poziomie 1,200 sztuk (+30% r/r) w 2019p, przed spadkiem do wciąć solidnych 
960 sztuk w 2020p i odbiciu do około 1,635 sztuk w 2021p), prognozujemy, że zysk 
netto spółki po uwzględnieniu udziałów mniejszości wzrośnie o około 1% r/r do PLN 
306.8mln w roku obecnym, po czym spadnie o 28% r/r do PLN 220.6mln w 2020p i 
pozostanie na zbliżonym poziomie w 2021p. Taka perspektywa nie wygląda 
imponująco na tle analizowanych przez nas GTC, jak również Capital Park Group. 

 

Założenia odnośnie sprzedaży aktywów komercyjnych  Przychody, EBIT przed rewaluacją, zysk netto (PLN mln) 

  
źródło: dane Spółki, Erste Group Research źródło: dane Spółki, Erste Group Research 

 

…jednakże powinna pozwolić na kontynuację wypłacania wyraźnie 
ponadprzeciętnych dywidend w najbliższych latach 

Echo sfinalizowało niedawno sprzedaż biurowca Browary J w Warszawie (finalna 
wartość transakcji ustalona na EUR 76mln). Dodatkowo, firma ma podpisane 
przedwstępne umowy sprzedaży odnośnie trzeciej fazy kompleksu O3 Business 
Campus w Krakowie, jak również galerii handlowej Libero w Katowicach (łączna 
wartość brutto szacowana przez nas na około EUR 185mln; finalizacja wyjścia z O3 
Business Campus 3 oczekiwana w połowie bieżącego roku, zaś Libero w pierwszej 
połowie 2020p). Ponadto, zakładając kontynuację obecnej strategii w odniesieniu 
do projektów w trakcie realizacji/ planowanych oraz biorąc pod uwagę oczekiwane 
przez nas dalsze żywe zainteresowanie zakupami wiodących krajowych aktywów 
komercyjnych ze strony inwestorów nieruchomościowych w krótkim jak i średnim 
terminie, zakładamy, że Echo będzie w stanie wyjść (po wycenie zbliżonej do 
wyceny księgowej) z: i) pierwszej fazy kompleksu biurowego Moje Miejsce w 
Warszawie (estymowana wartość brutto na poziomie EUR 45mln) w 2020p, jak 
również ii) drugiej fazy wspomnianego projektu oraz projektów biurowych Browary K 
i G (łączna estymowana wartość brutto na poziomie około EUR 195mln) w 2021p. 
To wszystko oznacza, iż prognozujemy jakoby Echo miało uwolnić około EUR 
266mln/ 386mln/ 387mln ze sprzedaży aktywów pracujących w latach 2019p/ 
2020p/ 2021p. W połączeniu z relatywnie komfortową sytuacją płynnościową spółki, 
powinno to pozwolić na wypłatę ponadprzeciętnych dywidend w najbliższych latach 
– oczekiwane przez nas stopy dywidendy na poziomie 10.8/ 10.9/ 8.5% w 2019p/ 
2020p/ 2021p, bez istotnego negatywnego wpływu na nakreślony plan inwestycyjny 
w odniesieniu do nowych obiektów oraz zakupu gruntów.  
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Nadmieniamy, że o ile Echo wyraźnie zasygnalizowało brak szansy na wypłatę 
kolejnej dywidendy z zysków za 2018 rok w roku bieżącym (dywidenda zaliczkowa 
w wysokości PLN 0.50 na akcje wypłacona w grudniu 2018), liczymy na wypłatę 
dywidendy zaliczkowej z zysków za 2019p pod koniec bieżącego roku (taka opcja 
flagowana przez zarząd przy okazji spotkania poświęconego wynikom spółki za I 
kw. 2019).  
 

Wskaźniki DN-aktywa, DN-kapitały własne (x) Dywidenda na akcję (PLN) oraz implikowane stopy dywid.* 

  
źródło: dane Spółki, Erste Group Research źródło: dane Spółki, Erste Group Research         *na bazie ceny 

zamknięcia z 19.06.19 

 
Wzrost wartości aktywów netto (NAV), pomimo zakładanej kontynuacji 
polityki solidnych dywidend  

Pomimo, iż zakładamy, że Echo będzie w najbliższych latach relatywnie hojnie 
dzielić się swoimi zyskami z akcjonariuszami, oraz pomimo oczekiwanej 
dekompresji stóp kapitalizacji dla nowoczesnych nieruchomości biurowych jak i 
handlowych w kraju w perspektywie lat 2020p-2021p, mając na uwadze 
rozbudowane palny inwestycyjne spółki (estymowana łączna wartość 
wygenerowanej marży deweloperskiej dla projektów, których ukończenia 
oczekujemy w latach 2019p-2021p na poziomie około EUR 190mln, lub PLN 
820mln; średnia marża na łącznych kosztach estymowana na poziomie 38% - 
zawyżona przez fazę K, G oraz H projektu Browary w Warszawie), oczekujemy, 
że będzie ona jednocześnie w stanie generować wzrost wartości aktywów netto 
(NAV) w latach 2018-2021p w średniorocznym tempie szacowanym na 4.5% 
(CAGR) do PLN 4.11 na akcję w roku 2021p.    

 
Prognozowana ewolucja NAV (PLN mln) Oczekiwane rozbicie wartości aktywów brutto  

  
źródło: dane Spółki, Erste Group Research źródło: dane Spółki, Erste Group Research  
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Potencjalna zmiana na pozycji głównego akcjonariusza 

W połowie marca bieżącego roku, Echo poinformowało, że jej główni 
akcjonariusze PIMCO Oaktree Griffin Real Estate rozpoczęli proces przeglądu 
opcji strategicznych w stosunku do ich udziałów w spółce oraz dalszego rozwoju 
działalności spółki. W ramach procesu, biorąc pod uwagę obowiązujące 
przepisy prawa, główni akcjonariusze nie wykluczyli przekazania wybranym 
podmiotom informacji na temat firmy oraz jej grupy kapitałowej. Dodatkowo 
zostało oznajmione, iż rozpoczęty przegląd może skutkować podjęciem i 
przeprowadzeniem różnego rodzaju działań i transakcji, w tym o charakterze 
korporacyjnym. Niemniej, może on również zakończyć się decyzją o 
niepodejmowaniu żadnych działań lub niedokonywaniu żadnych transakcji. W 
odniesieniu do powyższego, podkreślamy, że z uwagi na ograniczoną 
transparentność procesu, nasze obecne prognozy finansowe dla Echo nie biorą 
pod uwagę potencjalnych zmian w strategii spółki po hipotetycznej zmianie na 
pozycji jej wiodącego udziałowca.  

 

Uzasadniona premia w stosunku do spółek porównywalnych 

Na wskaźniku C/NAV dla 2019p na poziomie 1.06x, Echo notowane jest przy 
28.9% premii do podmiotów porównywalnych. O ile nie oczekujemy aby spółka 
wyróżniała się ‘na plus’ w porównaniu z pokrywanymi przez nas bezpośrednimi 
konkurentami pod względem perspektyw dla wyniku netto w latach 2019p-
2021p, widzimy obecną premię jako uzasadnioną, zważywszy na udowodnioną 
zdolność firmy do dokonywania wysoce rentownych zbyć nieruchomości 
komercyjnych, a co za tym idzie potencjał do wypłaty ponadprzeciętnych 
dywidend w najbliższych latach, jak również istotna ekspozycję (w odróżnieniu 
od bezpośrednich konkurentów) na wciąż stosunkowo zdrowy polski pierwotny 
rynek nieruchomości mieszkaniowych.   
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Główne czynniki ryzyka  

 trudności w komercjalizacji projektów w trakcie realizacji/ w planach, z 
tytułu potencjalnego istotnego spowolnienia gospodarczego w Polsce/ 
regionie CEE/ Europie Zachodniej, bądź rosnącej konkurencji na rynkach 
na które spółka posiada ekspozycję 

 

 trudności w refinansowaniu zadłużenia (wymagająca sytuacja na rynku 
obligacji korporacyjnych w Polsce)/ trudności w pozyskiwaniu 
finansowania zewnętrznego na akceptowalnych warunkach, na czas, 
bądź w wielkości zapewniającej płynną realizację planów rozwoju 

 

 wcześniejsza niż spodziewana/ bardziej istotna niż spodziewana 
podwyżka stop procentowych w Eurolandzie, wywierająca presję na 
podwyżki stóp kapitalizacji dla nowoczesnych nieruchomości 
komercyjnych w Polsce i regionie CEE 

 

 istotny spadek popytu na nowoczesne krajowe nieruchomości 
komercyjne, z tytułu silniejszego niż spodziewane spowolnienia 
gospodarczego w Polsce/ Europie Zachodniej, bądź wyraźnego wzrostu 
awersji do ryzyka, wywierające presję na zwyżki stóp kapitalizacji 
nieruchomościowych  

 

 silniejszy niż bazowo oczekiwany wzrost kosztów budowlanych w kraju w 
nadchodzących latach, uderzający w realizowany poziom marży 
deweloperskiej 

 

 trudności/ opóźnienia w wyjściach z planowanych projektów 
komercyjnych po ich ukończeniu/ sprzedaż projektów po cenach niższych 
niż bazowo zakładane 

 

 opóźnienia w uruchamianiu nowych projektów/ trudności z 
pozyskiwaniem pozwoleń administracyjnych dla projektów w planach  

 

 silniejszy niż bazowo zakładany spadek popytu na nowe mieszkania w 
Polsce, po istotnym wzroście ich cen w ostatnich kwartałach    

 

 wcześniejsza/ bardziej istotna niż bazowo zakładana podwyżka stóp 
procentowych w Polsce, uderzająca w wolumen sprzedaży nowych 
mieszkań 

 

 słabsze niż pierwotnie zakładana zwyżka cen nowych mieszkań na 
głównych krajowych rynkach w nadchodzących kwartałach 

 

 potencjalne istotne dodatkowe koszty związane z hipotetycznym 
utworzeniem Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego  

 

 trudności z uzupełnieniem banku gruntów/ trudności z zakupem 
atrakcyjnie zlokalizowanych nowych gruntów, po akceptowalnych cenach 

 

 niekorzystne zmiany kursów walutowych (PLN jako waluta 
rachunkowości, zaś znaczna cześć przychodów generowana w EUR, 
podobnie jak portfel aktywów komercyjnych wyceniany w EUR) 
 

 silniejsza niż pierwotnie zakładana presja na spadek stawek czynszowych 
w nowoczesnych nieruchomościach handlowych w kraju, po zaostrzeniu 
zakazu handle w niedziele począwszy od początku 2020 roku 
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Wycena 
 
Metodologia wyceny 

 

W naszej metodologii wyceny wykorzystujemy analizę scenariuszy, aby dojść do 
konserwatywnej w naszej ocenie estymowanej wartości planowanych do 
zrealizowania projektów nieruchomościowych. Nasze podejście premiuje 
podmioty z istotnym udziałem nieruchomości pracujących (przynoszących 
regularne czynsze z najmu), jak również deweloperów z istotnym udziałem 
projektów w trakcie aktywnej realizacji, dla których finansowanie oraz znaczna 
część przed-najmu zostały zabezpieczone oraz trwają prace budowlane – 
obydwie klasy aktywów uwzględnione są w naszej wycenie ze 100% wagą. 
Aplikujemy niższą wagę do projektów w bardziej odległych planach, w przypadku 
których istnieje ryzyko opóźnień w realizacji, bądź całkowite zamrożenie w 
skrajnych przypadkach.     
 

W wyznaczeniu naszej ceny docelowej bierzemy pod uwagę potencjał danej 
spółki do generowania wartości poprzez realizację nowych projektów 
deweloperskich. Biorąc pod uwagę zróżnicowany poziom ryzyka, wykorzystujemy 
podejście scenariuszowe. Wyróżniamy dwa scenariusze: 1) scenariusz skrócony 
oraz 2) scenariusz rozszerzony. Scenariusz skrócony uwzględnia jedynie projekty 
ukończone, bądź w trakcie aktywnej realizacji na dany moment oraz szacowaną 
wartość zabezpieczonego banku gruntów (w posiadaniu spółki oraz opłaconego). 
Scenariusz rozszerzony, poza wspomnianymi powyżej klasami aktywów, 
uwzględnia dodatkowo projekty w planach, których zakończenie spodziewane jest 
w ciągu najbliższych trzech lat (aby dodać porównywalności wycenom 
poszczególnych spółek) oraz estymowaną wartość rezydualną.    
 

Jako że spółka Echo Investment odznacza się relatywnie bezpieczną w naszej 
ocenie strukturą bilansu oraz ugruntowanym dostępem do finansowania 
zewnętrznego, spodziewamy się, że nie powinna ona napotkać istotnych 
trudności w realizacji planów inwestycyjnych i obsłudze zadłużenia w 
nadchodzących kwartałach. W połączeniu z wciąż przyzwoitymi perspektywami 
makro dla Polski oraz regionu CEE w krótkim-średnim terminie, skłania nas to do 
zaaplikowania wyraźnie wyższej wagi do rozszerzonego scenariusza naszej 
wyceny akcji spółki (65%), w porównaniu z wagą przyłożona do konserwatywnego 
scenariusza skróconego (35%).  
 

Nasz szacunek kosztu kapitału własnego spółki powstał w oparciu o 
wykorzystanie zmiennej stopy wolnej od ryzyka oraz poprzez dodanie do niej 
premii za ryzyko w wysokości 4.5% (dla każdego roku prognozy). Stopa wolna od 
ryzyka wykorzystana w naszej kalkulacji średnioważonego kosztu kapitału 
(WACC) dla lat 2019-2021 powstała na bazie 12M stopy forward dla Polski. Po 
okresie prognozy szczegółowej, do kalkulacji WACC wykorzystujemy płaską 
stopę wolna od ryzyka na poziomie 3.75%. Jednocześnie podkreślamy, iż w 
kalkulacji kosztu kapitału, konserwatywnie używamy wskaźnika ‘Beta’ na 
poziomie 1.0, aby nie zaburzać porównywalności wycen poszczególnych spółek z 
naszego spektrum podmiotów analizowanych. W konsekwencji szacujemy WACC 
dla Echo Investment w przedziale 6.5%-7.6% dla lat 2019p-2020p. Dla celów 
wyznaczenia wartości rezydualnej, używamy modelu Gordona, opartego o 
szacowaną zdolność spółki do generowania wartości netto aktywów w 
perspektywie średniorocznej, długoterminowej stopie wzrosty na poziomie 2.0% 
oraz WACC na poziomie 7.6%.   
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Podsumowanie wyceny 
 

Nasza 12-miesięczna cena docelowa dla Echo Investment wynosi PLN 4.89 na 
akcję, co implikuję 19.3% potencjału wzrostu. Odzwierciedla ona  35% wagę 
przyłożoną do skróconego scenariusza wyceny oraz 65% wagę przyłożoną do 
rozszerzonego scenariusza wyceny (metodologia wyceny opisana poniżej). 
Ponadto, prezentujemy wycenę porównawczą spółki (0% wagi w szacowanej przez 
nas cenie docelowej).  

 

PODSUMOWANIE WYCENY   

Skrócony scenariusz wyceny 4.13 

Rozszerzony scenariusz wyceny 5.29 

Średnia (wagi 35:65) 4.89 
 

 

WYCENA (PLN mln) - SCENARIUSZ SKRÓCONY   

Wartość projektów zrealizowanych 795 

Wartość projektów w trakcie realizacji 2 926 

    - Wartość projektów komercyjnych 1 807 

    - Wartość projektów mieszkaniowych 1 119 

Koszty projektów w trakcie realizacji 2 150 

    - Koszty projektów komercyjnych 1 284 

    - Koszty projektów mieszkaniowych 866 

SUMA 1 571 

WARTOŚĆ BIERZĄCA SUMY 1 508 

Estymowana wartość banku ziemi dla projektów w planach 616 

Długoterminowe inwestycje finansowe 259 

Zobowiązania/aktywa z tyt. podatku 114 

WRTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA (PLN mln) 2 268 

Dług netto* 668 

WARTOŚĆ KAPITAŁÓW WŁASNYCH 1 600 

Wartość kapitałów własnych na akcję 3.88 

12-miesięczna CENA DOCELOWA (PLN) 4.13 

*skorygowany o estymowaną wartość gruntów kupionych od początku 2019 roku oraz 
finalną cenę sprzedaży budynku biurowego Browary J 

 
WYCENA (PLN mln) - SCENARIUSZ ROZSZERZONY   

Wartość projektów zrealizowanych 795 

Wartość projektów w trakcie realizacji 2 926 

    - Wartość projektów komercyjnych 1 807 

    - Wartość projektów mieszkaniowych 1 119 

Koszty projektów w trakcie realizacji 2 150 

    - Koszty projektów komercyjnych 1 284 

    - Koszty projektów mieszkaniowych 866 

Wartość projektów w planach (do końca 2021p) 746 

    - Wartość projektów komercyjnych 262 

    - Wartość projektów mieszkaniowych 484 

Koszty projektów w planach (do końca 2021p) 607 

    - Koszty projektów komercyjnych 201 

    - Koszty projektów mieszkaniowych 406 

Wartość rezydualna 695 

SUMA 2 405 

WARTOŚĆ BIERZĄCA SUMY 2 288 

Estymowana wartość banku ziemi dla projektów w planach po 2021p 286 

Długoterminowe inwestycje finansowe 259 

Zobowiązania/aktywa z tyt. podatku 114 

WRTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA (PLN mln) 2 718 

Dług netto* 668 

WARTOŚĆ KAPITAŁÓW WŁASNYCH 2 051 

Wartość kapitałów własnych na akcję 4.97 

12-miesięczna CENA DOCELOWA (PLN) 5.29 

*skorygowany o estymowaną wartość gruntów kupionych od początku 2019 roku oraz 
finalną cenę sprzedaży budynku biurowego Browary J 

 

źródło: dane Spółki, Erste Group Research 
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Analiza wrażliwości wyceny 
Prezentujemy analizę wrażliwości wyceny jednej akcji spółki Echo Investment na 
zmiany w zaaplikowanych poziomach stóp kapitalizacji oraz stawek czynszowych 
dla projektów komercyjnych spółki (dwa główne czynniki determinujące szacowaną 
wartość portfela nieruchomości spółki). Zmiana o +/- 50 punktów bazowych dla 
zakładanego poziomu stóp kapitalizacji użytych do wyceny projektów pracujących/ 
w trakcie realizacji/ planowanych spółki, obniża/ podwyższa naszą wycenę akcji 
Echo o 15%/17%. Jednocześnie, zwyżka/ zniżka zakładanych stawek czynszowych 
dla projektów pracujących/ w trakcie realizacji oraz planowanych, zwiększa/ 
zmniejsza naszą wycenę jednej akcji spółki o około 10%.   

 

Wrażliwość wyceny na zmiany stóp kapitalizacji i stawek czynszowych (PLN) 

  
Zmiana stóp kapitalizacji 

 
  0.50% 0.25% 0.00% -0.25% -0.50% 

Z
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-5.0% 3.66 4.00 4.36 4.76 5.19 

-2.5% 3.90 4.25 4.62 5.03 5.48 

0.0% 4.14 4.50 4.89 5.31 5.76 

2.5% 4.38 4.75 5.15 5.58 6.05 

5.0% 4.63 5.00 5.41 5.85 6.34 
 

 

źródło: Erste Group Research  
 

Wycena porównawcza 
Na wskaźniku C/NAV dla 2019p na poziomie 1.06x, Echo notowane jest przy 28.9% 
premii do podmiotów porównywalnych. O ile nie oczekujemy aby spółka wyróżniała 
się ‘na plus’ w porównaniu z pokrywanymi przez nas bezpośrednimi konkurentami 
pod względem perspektyw dla wyniku netto w latach 2019p-2021p, widzimy obecną 
premię jako uzasadnioną, zważywszy na udowodnioną zdolność firmy do 
dokonywania wysoce rentownych zbyć nieruchomości komercyjnych, a co za tym 
idzie potencjał do wypłaty ponadprzeciętnych dywidend w najbliższych latach, jak 
również istotna ekspozycję (w odróżnieniu od bezpośrednich konkurentów) na 
wciąż stosunkowo zdrowy polski pierwotny rynek nieruchomości mieszkaniowych.   

 

Echo Investment vs spółki porównywalne (na bazie ceny zamknięcia z 19 czerwca 2019) 

Spółki z ekspozycją na CEE Cena  Rating CD C/NAV C/Z 

  Ticker zamknięcia   (PLN) 2019p 2020p 2021p 2019p 2020p 2021p 

Capital Park CPG PW PLN 5.55 Kupuj 6.79 0.59 0.54 0.50 7.9 7.4 7.2 

Echo Investment ECH PW PLN 4.10 Akumuluj 4.89 1.06 1.03 1.00 5.5 7.7 7.6 

GTC GTC PW PLN 8.98 Trzymaj 9.54 0.93 0.89 0.84 10.1 11.4 10.2 

PHN PHN PW PLN 11.0 
  

0.25 0.25 0.25 13.9 8.5 9.5 

Immofinanz IIA AV EUR 22.88 
  

0.85 0.82 0.80 25.1 23.1 19.4 

Atrium  ATRS AV EUR 3.21 
  

0.67 0.68 0.68 11.3 11.4 12.8 

S-Immo SPI AV EUR 20.15 
  

1.14 1.07 1.03 8.7 15.8 18.0 

CA Immo CAI AV EUR 32.6 
  

1.07 1.02 1.01 25.0 22.7 22.8 

Średnia           0.82 0.79 0.76 13.4 13.5 13.4 

Premia/dyskonto do średniej 
    

  
 

  
   Capital Park 

     
-27.9% -31.3% -34.6% -41.1% -45.1% -46.5% 

Echo Investment 
     

28.9% 30.7% 30.5% -59.0% -43.2% -43.5% 

GTC 
     

13.0% 12.4% 10.0% -25.0% -15.9% -23.8% 

      
  

 
  

   Spółki z ekspozycją na Europę Zach. Cena  Rating CD C/NAV C/Z 

  Ticker zamknięcia   (PLN) 2019p 2020p 2021p 2019p 2020p 2021p 

Capital Park CPG PW PLN 5.55 Kupuj 6.79 0.59 0.54 0.50 7.9 7.4 7.2 

Echo Investment ECH PW PLN 4.10 Akumuluj 4.89 1.06 1.03 1.00 5.5 7.7 7.6 

GTC GTC PW PLN 8.98 Trzymaj 9.54 0.93 0.89 0.84 10.1 11.4 10.2 

Gecina GFC FP EUR 135.5 
  

0.84 0.81 0.80 24.4 23.0 22.4 

Deutsche Wohnen DWNI GR EUR 34.0 
  

0.96 0.90 0.85 22.9 21.9 20.8 

Deutsche Euroshop DEQ GR EUR 24.6 
  

0.69 0.69 0.69 11.6 12.0 11.5 

British Land BLND LN GBp 540 
  

0.63 0.65 0.64 15.7 15.4 15.1 

Segro SGRO LN GBp 733 
  

1.03 0.96 0.91 31.3 27.0 24.2 

Średnia           0.83 0.80 0.78 21.2 19.9 18.8 

Premia/dyskonto do średniej                       

Capital Park 
     

-28.7% -32.4% -35.7% -62.6% -62.7% -61.7% 

Echo Investment 
     

27.5% 28.6% 28.3% -74.0% -61.4% -59.6% 

GTC           11.7% 10.6% 8.1% -52.4% -42.8% -45.5% 
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Analiza poszczególnych projektów inwestycyjnych 
 

Zrealizowane projekty komercyjne 

Projekt 
Powierzchnia 

(mkw) 
Stopa 

kapitalizacji* 
Oczekiwane 
ukończenie 

Wartość rynkowa 
(EUR mln) 

Wartość bieżąca 
(EUR mln) 

Babka Tower 6 200 7.30% ukończony 15.0 15.0 

O3 Business Campus 3 18 800 6.30% ukończony 49.1 49.1 

Libero 44 900 6.65% ukończony 134.7 134.7 

SUMA         198.8 

SUMA w PLN mln 
    

795.4 

*założenia Erste Group Research 
 

 
źródło: dane Spółki, Erste Group Research 

 
 

Projekty komercyjne w trakcie realizacji 

Projekt 
Powierzchnia 

(mkw) 
Stopa 

kapitalizacji* 
Oczekiwane 
ukończenie 

Wartość rynkowa 
(EUR mln) 

Łączne koszty 
(EUR mln) 

Wartość bieżąca 
(EUR mln) 

Moje Miejsce 1 18 700 6.80% 2019-06-30 45.0 35.5 9.2 

Moje Miejsce 2 16 900 6.80% 2020-12-30 40.7 33.0 7.0 

Face 2 Face 1 20 500 7.45% 2019-12-30 44.6 36.9 7.4 

Face 2 Face 2 26 500 7.45% 2020-12-30 57.6 47.7 9.0 

Browary K 16 200 5.35% 2020-09-30 70.9 40.5 27.4 

Browary G 14 900 5.35% 2020-09-30 65.2 37.3 25.2 

Browary H 14 900 5.35% 2020-09-30 65.2 37.3 25.2 

React 15 000 7.55% 2020-09-30 29.0 24.8 3.8 

West 4 Business Hub 1 15 600 7.25% 2020-12-30 33.7 28.1 5.1 

SUMA 159 200     451.7 320.9 119.3 

SUMA w PLN mln       1 806.9 1 283.7 477.4 

*założenia Erste Group Research 
 

 
źródło: dane Spółki, Erste Group Research 

 
 

Projekty komercyjne w planach 

Projekt 
Powierzchnia 

(mkw) 
Stopa 

kapitalizacji* 
Oczekiwane 
ukończenie 

Wartość rynkowa 
(EUR mln) 

Łączne koszty 
(EUR mln) 

Wartość bieżąca 
(EUR mln) 

Fuzja 1 16 000 7.15% 2022-12-30 37.0 28.8 6.3 

Fuzja 2 16 000 7.15% 2024-06-30 37.0 28.8 5.5 

Fuzja 3 23 400 7.15% 2025-12-30 54.1 42.1 7.4 

Gdansk Solidarnosci 1 13 900 7.10% 2021-12-30 30.7 23.5 6.0 

Gdansk Solidarnosci 2 15 800 7.10% 2021-12-30 34.8 26.7 6.8 

Midpoint 71 36 400 7.15% 2022-06-30 84.2 68.1 14.5 

West 4 Business Hub 2 16 000 7.25% 2022-06-30 34.1 29.1 3.8 

West 4 Business Hub 3 16 000 7.25% 2023-12-30 34.1 29.1 3.6 

West 4 Business Hub 4 23 000 7.25% 2025-06-30 49.0 41.9 4.4 

Wita Stwosza  23 400 6.95% 2022-09-30 55.7 43.3 11.2 

SUMA 199 900     450.6 361.4 69.6 

SUMA w PLN mln       1 802.2 1 445.5 278.4 

*założenia Erste Group Research 
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Projekty mieszkaniowe w trakcie realizacji oraz w planach 

Projekt 
Powierzchnia 

(mkw) 
Oczekiwane 
ukończenie 

Wartość rynkowa 
(PLN mln) 

Łączne koszty 
(PLN mln) 

Zysk dla Echo 
(PLN mln) 

Wartość bieżąca 
(PLN mln) 

Osiedle Jasminowe             

   phase 4 5 300 2020-03-30 30.5 25.2 5.3 4.8 

Osiedle Perspektywa             

   phase 2 4 600 2019-09-30 24.8 21.5 3.4 3.3 

   phase 3 5 600 2019-12-30 30.8 26.5 4.3 4.1 

Nasze Jezyce             

   phase 1 7 500 2021-06-30 52.5 45.1 7.5 6.7 

   phase 2 8 000 2021-09-30 56.0 48.1 7.9 6.7 

Naramowice - 18MW              

   phase 1 12 000 2021-10-30 72.0 61.1 10.9 9.2 

   phase 2 8 500 2022-09-30 51.0 43.2 7.8 6.0 

   phase 3 8 300 2023-09-30 49.8 44.0 5.8 4.2 

Zebra (Rychtalska)             

   phase 1a 6 400 2019-06-30 42.2 33.2 9.1 8.8 

   phase 1b 5 000 2019-06-30 33.0 25.9 7.1 6.9 

Osiedle Jarzebinowe             

   phase 5 8 600 2019-09-30 41.7 36.8 4.9 4.7 

   phase 6 3 300 2020-03-30 19.4 16.0 3.4 3.1 

   phase 7 6 100 2021-09-30 35.9 29.6 6.3 5.2 

   phase 8 6 100 2022-03-30 35.9 29.6 6.3 4.8 

Wodna             

   phase 1 5 300 2019-06-30 29.2 24.0 5.2 5.0 

Rydla 5 700 2019-09-30 47.9 38.3 9.6 9.3 

Esencja Apartamenty 12 600 2021-03-30 110.9 90.2 20.7 17.3 

Borwary B 10 500 2019-09-30 123.5 85.3 38.2 36.9 

Borwary C 6 900 2019-09-30 90.9 57.1 33.8 32.7 

Borwary E 6 100 2020-10-30 116.5 80.8 35.7 32.3 

Wita Stwosza             

   phase 1 11 800 2021-06-30 93.2 74.7 18.5 15.5 

   phase 2 9 400 2022-06-30 74.3 59.5 14.7 11.4 

Moje Miejsce 1 13 400 2020-09-30 127.3 98.2 29.1 26.3 

Reset (Tasmowa)              

   phase 1 7 300 2019-11-30 68.3 56.9 11.4 11.0 

   phase 2 11 900 2020-11-30 114.2 97.1 17.1 15.5 

Widoki Mokotow  4 800 2020-03-30 67.7 53.4 14.2 12.9 

Fuzja             

   phase 1 14 300 2021-06-30 101.5 85.7 15.8 13.2 

   phase 2 11 700 2022-06-30 84.2 70.1 14.1 10.9 

   phase 3 8 600 2023-06-30 60.2 52.8 7.4 5.3 

Chlodna/Wronia 1 100 2022-06-30 13.5 11.0 2.5 2.0 

Ordona             

   phase 1 20 000 2022-06-30 176.0 146.9 29.1 22.5 

   phase 2 28 000 2024-06-30 252.0 207.5 44.5 29.7 

Swobodna 10 800 2021-11-30 86.4 71.2 15.2 12.7 

Minska  11 000 2021-11-30 77.0 68.4 8.6 7.2 

Towarowa 22 18 400 2023-11-30 312.8 226.9 85.9 61.7 

18 MW              

   phase 1 12 000 2021-11-30 73.2 61.8 11.4 9.6 

   phase 2 8 500 2022-03-30 52.0 43.7 8.3 6.4 

   phase 3 9 600 2023-03-30 58.8 49.4 9.3 6.7 

SUMA w PLN mln 355 000   2 986.9 2 396.7 590.2 492.6 
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Skonsolidawane sprawozdanie z wyniku 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e
PLN mn 2016-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2021-12-31

Przychody ze sprzedaży 480.08 621.86 713.04 754.77 684.52 785.91

Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 255.90 472.44 578.10 515.57 487.17 556.84

Zysk brutto ze sprzedaży 224.17 149.43 134.93 239.20 197.35 229.07

Koszty sprzedaży i admnistracyjne 155.13 148.68 158.97 164.54 170.44 176.83

Pozostałe przychody z uwzględnieniem rewaluacji 581.41 321.01 472.41 330.93 288.82 248.39

Pozostałe koszty z uwzględnieniem rewaluacji 45.76 46.98 43.92 19.95 11.37 9.29

Zyskl opercyjny powiękoszony o amortyzację EBITDA 607.80 277.62 407.94 389.24 308.05 295.12

Amortyzacja 3.11 2.83 3.49 3.59 3.70 3.78

Zysk operayjny - EBIT 604.70 274.79 404.45 385.64 304.35 291.35

Przychody i koszty finansowe -462.79 41.25 -14.90 -51.37 -55.19 -51.96

Pozostałe przychody/koszty 47.72 47.32 34.86 44.46 23.17 32.38

Zysk przed opodatkowaniem 189.63 363.36 424.41 378.73 272.33 271.77

Podatek dochodowy -198.07 51.19 119.06 71.96 51.74 48.92

Wynik na działalności niekontynuowanej 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Zyski przypadające na udziały niekontrolujące -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00

Zysk przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 387.71 312.17 305.36 306.77 220.59 222.85

Skonsolidowany bilans 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e

PLN mn 2016-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2021-12-31

Rzeczowe aktywa trwałe z uwzględnieniem nieruchomości inwestycyjnych 991.57 1 661.77 1 970.58 2 467.58 2 558.16 2 453.83

Wartości niematerialne 0.30 0.24 2.47 2.47 2.47 2.47

Pozostałe aktywa trwałe 736.19 367.17 395.61 437.02 454.64 460.66

Razem aktywa trwałe 1 728.05 2 029.17 2 368.66 2 907.06 3 015.27 2 916.96

Zapasy 656.40 682.44 771.84 814.29 793.85 729.84

Należności 291.58 354.02 301.70 309.37 295.78 310.41

Inne aktywa obrotowe 51.77 137.42 42.19 33.75 33.75 33.75

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 636.36 676.33 494.25 318.66 313.18 323.14

Razem aktywa obrotowe 1 636.11 1 850.22 1 609.98 1 476.07 1 436.56 1 397.15

RAZEM AKTYWA 3 364.16 3 879.39 3 978.64 4 383.14 4 451.83 4 314.11

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 1 528.26 1 587.75 1 495.57 1 619.13 1 655.65 1 735.12

Udziały niekontrolujące -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11

Zobowiązanie finansowe odsetkowe 760.98 1 026.83 1 149.69 1 244.60 1 222.05 1 054.62

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 110.06 134.22 236.86 236.86 236.86 236.86

Depozyty otrzymane 9.331 16.073 57.851 59.00802 60.18818 61.391944

Pozostałe zobowiązania długoterminowe 16.38 0.00 28.09 28.09 28.09 28.09

Razem zobowiązania długoterminowe 896.76 1 177.12 1 472.50 1 568.56 1 547.19 1 380.96

Zobowiązanie finansowe odsetkowe 220.94 528.94 280.73 291.30 288.79 270.22

Zobowiązania handlowe 163.93 179.25 234.62 210.02 227.46 222.89

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 554.37 406.43 495.33 694.25 732.86 705.03

Razem zobowiązania krótkoterminowe 939.24 1 114.62 1 010.69 1 195.56 1 249.10 1 198.14

RAZEM ZOBOWIĄZANIA i KAPITAŁ WŁASNY 3 364.16 3 879.39 3 978.64 4 383.14 4 451.83 4 314.11

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e

PLN mn 2016-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2021-12-31

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 139.70 -276.12 142.28 132.26 36.72 4.43

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 377.38 -46.24 -38.92 -230.31 166.96 334.60

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 701.74 362.34 -340.17 -77.55 -209.15 -329.07

ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -184.66 39.98 -236.80 -175.59 -5.48 9.96

Marże i wskaźniki 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e

Wzrost przychodów rdr -18.1% 29.5% 14.7% 5.9% -9.3% 14.8%

Marża EBITDA 126.6% 44.6% 57.2% 51.6% 45.0% 37.6%

Marża EBIT 126.0% 44.2% 56.7% 51.1% 44.5% 37.1%

Marża zysku netto 80.8% 50.2% 42.8% 40.6% 32.2% 28.4%

ROE 14.9% 20.0% 19.8% 19.7% 13.5% 13.1%

ROA 6.6% 8.6% 7.8% 7.3% 5.0% 5.1%

Wskaźnik kapitału własnego 0.64 0.98 0.96 0.95 0.91 0.76

Dlug netto 318.49 824.67 936.17 1 217.23 1 197.65 1 001.69

Dług netto do aktywów ogółem 0.09 0.21 0.24 0.28 0.27 0.23

Dług netto do kapitałów własnych 0.21 0.52 0.63 0.75 0.72 0.58
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Zastrzeżenia prawne 
 
Niniejsza rekomendacja („Dokument”) została przygotowana przez Erste Securities Polska S.A., spółkę zależną od Erste Group 
Bank AG (razem ze skonsolidowanymi spółkami zależnymi „Erste Group”) niezależnie i obiektywnie w celu dostarczenia 
dodatkowych informacji ekonomicznych o analizowanej spółce lub spółkach („Spółka lub Spółki”). Echo Investment S.A. została 
objęta niniejszą rekomendacją w ramach Pilotażowego Programu Wsparcia Analitycznego Giełdy Papierów Wartościowych S.A. 
w Warszawie („Program”). Program zakłada, że za objęcie pokryciem analitycznym Echo Investment S.A. Erste Securities 
Polska S.A. otrzyma wynagrodzenie od Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. W powyższym zakresie Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie przysługują jako zamawiającemu autorskie prawa majątkowe do raportu.  Dokument 
sporządzony został w oparciu o możliwie najlepszy stan wiedzy analityka Erste Group odpowiedzialnego za sporządzenie 
Dokumentu na datę jego wydania i może podlegać okresowym zmianom bez powiadomienia. Dokument ma na celu jedynie do 
dostarczania niewiążących informacji i nie stanowi doradztwa inwestycyjnego ani osobistej rekomendacji inwestycyjnej. 
Niniejszy Dokument nie stanowi ani nie tworzy części oferty i nie powinien być interpretowany jako oferta, zalecenie lub 
zaproszenie do subskrypcji lub nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych, zarówno niniejszy Dokument, lub cokolwiek co 
zostało w nim zawarte nie stanowią podstawy lub zachęty do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub włączenia papierów 
wartościowych lub produktu finansowego do strategii inwestycyjnej. Wszystkie informacje, analizy i wnioski przedstawione w 
niniejszym dokumencie mają charakter ogólny. Niniejszy dokument nie ma na celu dostarczenia wyczerpującego przeglądu 
jakichkolwiek inwestycji, potencjalnych ryzyk i spodziewanych wyników, jak również nie uwzględnia indywidualnych potrzeb 
inwestora („Inwestor”) w odniesieniu do pożytków, aspektów podatkowych, świadomości ryzyka i adekwatności papieru 
wartościowego lub produktu finansowego. W związku z tym niniejszy Dokument nie zastępuje jakiejkolwiek oceny związanej z 
inwestorem i inwestycjami ani żadnych kompleksowych ujawnień dotyczących ryzyka; każdy papier wartościowy lub produkt 
finansowy ma inny poziom ryzyka. Publikacje wyników i przykładowe obliczenia nie stanowią żadnych wskazówek dotyczących 
przyszłych wyników papierów wartościowych lub produktu finansowego. Informacje o wynikach osiąganych w przeszłości 
niekoniecznie gwarantują pozytywne wyniki w przyszłości, a inwestycje w papiery wartościowe lub produkty finansowe związane 
są z ryzykiem i mogą być przedmiotem spekulacji. Im słabsza jest zdolność kredytowa Spółki, tym większe będzie ryzyko 
inwestycji. Nie każda inwestycja jest odpowiednia dla każdego inwestora. Dlatego Inwestorzy powinni skonsultować się ze 
swoimi doradcami (w szczególności doradcami prawnymi i podatkowymi) przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, 
aby upewnić się, że - niezależnie od informacji zawartych w niniejszym dokumencie - zamierzony zakup papieru wartościowego 
lub produktu finansowego jest odpowiedni do potrzeb i zamiaru Inwestora, Inwestor zrozumiał wszystkie ryzyka i po należytej 
analizie Inwestor doszedł do wniosku, że jest w stanie udźwignąć ekonomiczny rezultat takiej inwestycji. Zaleca się, aby 
inwestorzy zwrócili uwagę na informacje przekazywane klientom zgodnie austriacką ustawą o nadzorze nad papierami 
wartościowymi z 2018 r. oraz zgodnie z polską ustawą o obrocie instrumentami finansowymi z 2005 r., z późniejszymi zmianami. 
Badania inwestycyjne są opracowywane przez dział analiz inwestycyjnych Erste Group  w ramach przewidzianych przez 
obowiązujące przepisy prawa. Opinie zawarte w analizach dotyczących instrumentów udziałowych i dłużnych mogą się różnić. 
Inwestorzy inwestujący w instrumenty udziałowe mogą mieć różne interesy w porównaniu z inwestorami inwestującymi w 
instrumenty dłużne tego samego emitenta. Analityk nie ma żadnych uprawnień do składania jakichkolwiek oświadczeń lub 
gwarancji w imieniu analizowanej Spółki, Erste Group lub jakiejkolwiek innej osoby. Chociaż dołożono wszelkich uzasadnionych 
starań, aby zapewnić, że podane tu fakty są dokładne i że prognozy, opinie i oczekiwania zawarte w niniejszym dokumencie są 
uczciwe i rozsądne, Erste Group (w tym jej przedstawiciele i pracownicy) nie udziela, wyraźnie lub domniemanie, żadnej 
gwarancji, ani nie przyjmuje na siebie odpowiedzialność za aktualność, kompletność i poprawność treści niniejszego 
Dokumentu. Ani Erste Group, ani żaden z jej poszczególnych dyrektorów zarządzających, członków rady nadzorczej, członków 
zarządu, dyrektorów, lub innych pracowników nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, straty lub szkody (w 
tym późniejsze szkody, szkody pośrednie i utracone korzyści) w jakkolwiek sposób wynikające z polegania na tym dokumencie 
lub wykorzystania tego dokumentu. Erste Group, spółki powiązane, a także przedstawiciele i pracownicy mogą, w zakresie 
dozwolonym przez prawo, posiadać pozycję w papierach wartościowych (lub opcjach, warrantach lub prawach do papierów 
wartościowych lub innych instrumentów finansowych) analizowanej Spółki.  
 
Ponadto Erste Group, spółki powiązane, a także przedstawiciele i pracownicy mogą oferować Spółce usługi inwestycyjne lub 
mogą sprawować funkcje zarządcze w Spółce. Niniejszy dokument został opracowany zgodnie z prawem polskim, 
obowiązującym na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Przekazywanie tego dokumentu, jak również marketing produktów 
finansowych opisanych w niniejszym dokumencie są ograniczone lub zabronione w niektórych jurysdykcjach. Dotyczy to w 
szczególności Stanów Zjednoczonych, Kanady, Szwajcarii, Australii, Korei i Japonii. W szczególności niniejszy dokument, ani 
żadna jego kopia nie mogą być pobierane, przesyłane lub rozpowszechniane, bezpośrednio lub pośrednio w Stanów 
Zjednoczonych lub osobom z USA (zgodnie z definicją w amerykańskiej Ustawie o papierach wartościowych z 1933 r., z 
późniejszymi zmianami), chyba że obowiązujące przepisy prawa Stanów Zjednoczonych lub niektórych stanów federalnych USA 
przewidują odpowiednie zwolnienia. Jakiekolwiek nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić naruszenie praw tego 
rodzaju jurysdykcji. Osoby otrzymujące ten dokument są zobowiązane do zapoznania się z wszelkimi tego rodzaju 
ograniczeniami i do ich przestrzegania. Akceptując niniejszy dokument obiorca zgadza się przestrzegać powyższych ograniczeń 
i przestrzegać obowiązujących przepisów. Dalsze informacje mogą być dostarczone przez Erste Group na żądanie. Niniejszy 
dokument oraz informacje, analizy, komentarze i wnioski zawarte w niniejszym dokumencie są materiałem chronionym prawem 
autorskim. 
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Erste Group zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich opinii i informacji zawartych w niniejszym dokumencie w 
dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Erste Group zastrzega sobie ponadto prawo do nie 
aktualizowania jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub do całkowitego zaprzestania 
aktualizacji. Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie są niewiążące. Istnieje możliwość wystąpienia błędów 

drukarskich i błędów przedruku. 
 
Jeśli jedna z klauzul zawartych w niniejszym oświadczeniu zostanie uznana za niezgodną z prawem, niemożliwa do 
zastosowania lub niewykonalna, klauzula musi być traktowana w jak największym możliwym stopniu jako oddzielna klauzula w 
stosunku do innych klauzul przewidzianych w niniejszym oświadczeniu. W każdym przypadku niedozwolona, niemożliwa do 
zastosowania lub niewykonalna klauzula nie wpływa na legalność, możliwość zastosowania lub wykonalność innych klauzul. 
 

Ważne Ujawnienia 
 
NINIEJSZY DOKUMENT NIE MOŻE BYĆ PRZEKAZYWABY, PRZESYŁANY LUB ROZPOWSZECHNIANY W STANACH 
ZJEDNOCZONYCH, KANADZIE, SZWAJCARII, AUSTRALII, KOREA LUB JAPONII LUB DO JAKIEJKOLWIEK TZW. US 
PERSON, LUB JAKIEJKOLWIEK OSOBY FIZYCZNEJ POZA KANADĄ, AUSTRALIĄ, SZWAJCARIĄ, KOREĄ LUB JAPONIĄ, 
KTÓR JEST REZYDENTEM STANÓW ZJEDNOCZONYCH, KANADY, SZWAJCARII, AUSTRALII, KOREI LUB JAPONII ALBO 
PRASIE W TYCH KRAJACH. 
 
Ogólne ujawnienia  

 
Wszystkie rekomendacje wydane przez Erste Group Research są niezależne, obiektywne i oparte na najnowszych informacjach o Spółce, branży i innych 
ogólnych publicznie dostępnych informacjach, które Erste Group Research uważa za wiarygodne; jednakże nie gwarantujemy ani nie przyjmujemy żadnej 
odpowiedzialności za kompletność lub dokładności takich informacji lub naszych rekomendacji. W celu uniknięcia błędów i / lub zniekształceń staramy się 
dochować należytej staranności i rzetelności. Spółka lub inne wewnętrzne działy Erste Group nie mają wpływu na rating lub cenę docelową rekomendacji. 
Każda rekomendacja opracowywana przez analityka jest weryfikowane przez pracownika wyższego szczebla z działu analiz lub uzgadniana z analitykiem 
wyższego szczebla / jego zastępcą (zasada 4 oczu). Erste Group wdrożyło obszerne zasady compliance dotyczące transakcji osobistych analityków 
(patrz „Konflikty interesów”). Analitycy nie mogą angażować się w jakąkolwiek odpłatną działalność związaną ze spółkami objętymi pokryciem 
analitycznym, chyba że zostało to odpowiednio ujawnione. Żadna część wynagrodzenia analityków nie była, nie jest lub nie będzie bezpośrednio lub 
pośrednio związana z konkretnymi rekomendacją(mi) lub opiniami wyrażonymi przez nich w niniejszym dokumencie. Erste Group może angażować się w 
transakcje instrumentami finansowymi, zawieranymi na rachunek własny lub w inny sposób, które są sprzeczne z poglądami przyjętym w niniejszym 
raporcie analitycznym. Ponadto inne osoby należące do Erste Group, w tym stratedzy i pracownicy działu sprzedaży, mogą wyrażać poglądy niezgodne z 
poglądami przyjętymi w niniejszym raporcie analitycznym. 
 

Konflikty interesów 

 
Ujawnienia dotyczące potencjalnych konfliktów interesów związanych z Erste Group Bank AG, jej podmiotami powiązanymi lub oddziałami oraz 
odpowiednimi przedstawicielami i pracownikami w odniesieniu do emitentów, instrumentów finansowych i / lub papierów wartościowych będących 
przedmiotem niniejszego dokumentu są aktualizowane codziennie. 
 
Aby zapoznać się z przeglądem konfliktów interesów dla wszystkich analizowanych spółek przez Erste Group w ramach Equity Research, proszę kliknąć 
następujący link: 
 
https://produkte.erstegroup.com/Retail/en/ResearchCenter/Overview/Disclaimer/index.phtml. 
 
Erste Group Bank AG zapewnia wewnętrzną polityką, że konflikty interesów są zarządzane w uczciwy sposób. Polityka „Zarządzania konfliktem interesów 
w związku z badaniami inwestycyjnymi” znajduje się pod następującym linkiem: 
 
https://produkte.erstegroup.com/Retail/en/ResearchCenter/Overview/Disclaimer/index.phtml. 
 

Definicje ocen Erste Group 

Kup > +20% od ceny docelowej 
Akumuluj +10% < cena docelowa < +20% 
Trzymaj 0% < cena docelowa < +10% 
Redukuj -10% < cena docelowa < 0% 
Sprzedaj < -10% od ceny docelowej 
 
Nasze ceny docelowe są ustalane poprzez ustalenie wartości godziwej akcji, z uwzględnieniem dodatkowych czynników fundamentalnych i istotnych 
wiadomości dla ceny akcji (takich jak: fuzje i przejęcia, przyszłe istotne transakcje na akcjach, pozytywny / negatywny sentyment dla sektora/akcji, inne 
wiadomości) i odniesienie do przyszłych 12 miesięcy. Wszystkie rekomendacje należy rozumieć w odniesieniu do naszej bieżącej podstawowej wyceny 
akcji. Rekomendacje nie wskazują względnych zachowań kursu akcji w stosunku do benchmarku regionalnego lub sektorowego. 
 
Historia wszystkich rekomendacji w ciągu ostatnich 12 miesięcy znajduje się pod następującym linkiem: 
 
https://produkte.erstegroup.com/Retail/en/ResearchCenter/Overview/Disclaimer/index.phtml.  
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Wyjaśnienie parametrów wyceny i oceny ryzyka 
 
O ile nie zaznaczono inaczej w treści raportu analitycznego, ceny docelowe w publikacji oparte są na wycenie metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych i / 
lub porównaniu wskaźników wyceny z firmami postrzeganymi przez analityka jako porównywalne lub kombinacją obu metod. Wynik tej fundamentalnej wyceny jest 
korygowany, aby odzwierciedlić poglądy analityka na prawdopodobny przebieg nastrojów inwestorów. Niezależnie od zastosowanej metody wyceny istnieje znaczne 
ryzyko, że cena docelowa nie zostanie osiągnięta w oczekiwanych ramach czasowych. Czynniki ryzyka obejmują nieprzewidziane zmiany presji konkurencyjnej lub 
poziom popytu na produkty spółki. Takie zmiany popytu mogą wynikać ze zmian w technologii, ogólnego poziomu aktywności gospodarczej lub, w niektórych 
przypadkach, ze zmian wartości społecznych. Na wyceny mogą także wpływać zmiany w opodatkowaniu, kursach walut, nastrojach na rynku kapitałowym oraz 
przepisach regulacyjnych. Inwestowanie w rynki zagraniczne i instrumenty, takie jak ADR, może skutkować zwiększonym ryzykiem z powodu takich czynników, jak 
kursy wymiany, kontrola wymiany, opodatkowanie, warunki polityczne, gospodarcze i społeczne. 
 
Wszystkie ceny rynkowe w tej publikacji są cenami zamknięcia poprzedniego dnia sesyjnego (chyba że w publikacji podano inaczej). 
 
Szczegółowe informacje na temat wyceny i metodologii badań inwestycyjnych Erste Group Bank AG znajdują się pod następującym linkiem: 

 
https://produkte.erstegroup.com/Retail/en/ResearchCenter/Overview/Disclaimer/index.phtml.  
 
Planowana częstotliwość aktualizowania rekomendacji  

 
Docelowe ceny dla poszczególnych akcji mają być cenami docelowymi przez 12 miesięcy, począwszy od daty publikacji. Ceny docelowe i rekomendacje są 
weryfikowane zazwyczaj po opublikowaniu raportów kwartalnych lub zawsze, gdy wymagają tego okoliczności. 
 
Okresowe publikacje są identyfikowane przez ich odpowiednie nazwy produktowe, co samo w sobie wskazuje częstotliwość aktualizacji (np. raport kwartalny). 
Rekomendacje wymienione w tych publikacjach są aktualizowane zgodnie z częstotliwością, chyba że zaznaczono inaczej (np. 12M TP nie jest aktualizowana co 
miesiąc, nawet jeśli jest to wymienione w podsumowaniu produktu miesięcznego / kwartalnego). 
 
Odnośniki 
 
Erste Group może udostępniać hiperłącza do stron internetowych podmiotów wymienionych w tym dokumencie, jednak dołączenie linku nie oznacza, że Erste Group 
popiera, rekomenduje lub zatwierdza jakiekolwiek materiały na połączonej stronie lub dostępne z niej. Erste Group nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie 
materiały, w szczególności za kompletność i dokładność, ani za jakiekolwiek konsekwencje ich wykorzystania. 
 
Dodatkowe uwagi dla czytelników w następujących krajach: 
 
Austria: Erste Group Bank AG jest zarejestrowany w Rejestrze Handlowym w Sądzie Gospodarczym w Wiedniu pod numerem FN 33209m. Erste Group Bank AG 
jest autoryzowany i regulowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) (Sonnemannstraße 22, D-60314 Frankfurt nad Menem, Niemcy) oraz przez Austriacki Urząd 
ds. Rynku Finansowego (FMA) (Otto-Wagner Platz 5, A-1090, Wiedeń, Austria). 
 
Niemcy: Erste Group Bank AG jest upoważniony do prowadzenia działalności inwestycyjnej w Niemczech przez Austriacki Urząd ds. Rynku Finansowego (FMA) i 
podlega ograniczonemu nadzorowi  Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). 
 
Wielka Brytania: Erste Group Bank AG jest regulowany w zakresie prowadzenia działalności inwestycyjnej w Wielkiej Brytanii przez Financial Conduct Authority i 
Prudential Regulation Authority. Niniejszy dokument skierowany jest wyłącznie do uprawnionych kontrahentów i klientów profesjonalnych. Nie jest skierowany do 
klientów detalicznych. Żadne osoby inne niż uprawniony kontrahent lub klient profesjonalny nie powinny czytać ani polegać na żadnych informacjach w tym 
dokumencie. Erste Group Bank AG nie zajmuje się ani nie doradza ani nie oferuje w żaden inny sposób usług inwestycyjnych klientom detalicznym. 
 
Republika Czeska: Česká spořitelna, a.s. jest regulowana w zakresie prowadzenia działalności inwestycyjnej w Czechach przez Narodowy Bank Czech (CNB). 
 
Chorwacja: Erste Bank Croatia jest regulowany w zakresie prowadzenia działalności inwestycyjnej w Chorwacji przez Chorwacką Agencję Nadzoru Usług 
Finansowych (HANFA). 
 
Węgry: Erste Bank Hungary ZRT. i Erste Investment Hungary Ltd. są regulowane w zakresie prowadzenia działalności inwestycyjnej na Węgrzech przez Węgierski 

Urząd Nadzoru Finansowego (PSZAF). 
 
Serbia: Erste Group Bank AG jest regulowany w zakresie prowadzenia działalności inwestycyjnej w Serbii przez Komisję Papierów Wartościowych Republiki Serbii 
(SCRS). 
 
Rumunia: Banka Comerciala Romana jest regulowany w zakresie prowadzenia działalności inwestycyjnej w Rumunii przez rumuńską Narodową Komisję Papierów 

Wartościowych (CNVM). 
 
Polska: Erste Securities Polska S.A. jest regulowana w zakresie prowadzenia działalności inwestycyjnej w Polsce przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). 
 
Słowacja: Slovenská sporiteľňa, a.s. jest regulowana w zakresie prowadzenia działalności inwestycyjnej na Słowacji przez Narodowy Bank Słowacji (NBS). 
 
Turcja: Tarkus Advisory, nieregulowana turecka firma doradcza, jest wyłącznym partnerem Erste Group Bank AG w zakresie badań inwstycyjnych i działa w imieniu 

Erste Group Bank AG na rzecz tureckich emitentów. Za treści, oceny i ceny docelowe odpowiada wyłącznie Erste Group Bank AG. 
 
Szwajcaria: Niniejszy raport z badań nie stanowi prospektu emisyjnego ani podobnego komunikatu w związku z ofertą lub notowaniem papierów wartościowych w 
rozumieniu art. 652a, 752 i 1156 szwajcarskiego kodeksu zobowiązań oraz zasad notowań SWX Swiss Exchange. 
 
Hong Kong: Ten dokument może być otrzymany w Hongkongu wyłącznie przez „profesjonalnych inwestorów” w rozumieniu Załącznika 1 do Rozporządzenia o 
papierach wartościowych i kontraktach terminowych na waluty (Cap.571) Hongkongu oraz wszelkich zasad w nim zawartych. 
 

© Erste Group Bank AG orazErste Securities Polska S.A. 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.  
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